
SCREENINGSFORMULIER VOOR PROEFPERSONEN VOOR DE MRI PROCEDURE 

Ghent Institute for Functional and Metabolic Imaging  

 

Dit document dient door elke proefpersoon die onderzocht wordt met de MRI-faciliteiten van het 

GIfMI te worden ingevuld. Het document is geldig voor de duur van één scansessie. De verstrekte 

informatie valt onder het beroepsgeheim. 

 

NAAM ONDERZOEKER:  

DATUM: STUDIENR: 

 

NAAM PROEFPERSOON: TEL. 

GEWICHT EN LENGTE:                      KG  -                   CM GEBOORTEDATUM: 

 

 MRI maakt gebruik van een sterk magnetisch veld dat altijd aan staat. Elk voorwerp dat in 

de MRI-zaal wordt gebracht betekent een potentieel gevaar. Mogen wij u vriendelijk verzoeken … 

• … deze lijst waarheidsgetrouw en volledig in te vullen. 

• … steeds de instructies van de onderzoeker op te volgen. 

• … voorwerpen met metalen onderdelen te verwijderen (gehoorapparaat, kunstgebit, bril, 

haarspeld, gsm, horloge, sleutels, portefeuille, munten, paperclips, balpennen, aansteker, …) 

en uw kledingzakken leeg te maken. 

 JA NEEN 

Onderging u ooit een operatie aan het hoofd of hart? 

Zo ja, dateer en beschrijf de ingreep. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Heeft u enig implantaat of elektrische/mechanische apparatuur/elektrode in het 

lichaam (bv. pacemaker, pijn/medicatiepomp, vaatclips, shunt, hartkleppen, prothese, 

gehoorapparaat, …)? Tandvullingen zijn géén contra-indicatie. Zo ja, dateer en 

beschrijf: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Werd u ooit verwond aan de ogen of de huid ten gevolge van metalen splinters 

(accidenteel na metaalbewerking, shrapnel, kogel, …)? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Heeft u momenteel koorts?   

Voor de vrouwelijke proefpersonen: bent u (mogelijks) zwanger?   
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Indien u nog mogelijks relevante informatie heeft die bovenstaand niet aan bod kwam, kunt u dit 

hier melden: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Opmerkingen vanwege de onderzoeker: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Verklaring bestemd voor de proefpersoon: 

 

“Ik verklaar naar best vermogen dat de bovenstaande informatie correct en volledig is. Ik 

heb de volledige inhoud van dit formulier gelezen en begrepen en heb de mogelijkheid 

gehad om vragen te stellen betreffende de informatie op dit formulier. 

 

Handtekening en datum: 

 

 

Verklaring bestemd voor de onderzoeker: 

 

“Ik verklaar de proefpersoon volledig geïnformeerd te hebben over de gevraagde informatie 

op dit formulier met voldoende vrijheid tot vraagstelling.” 

 

Handtekening en datum: 

 

 

 

 

 

 

 

 


